
  )) . ال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبهو  وجل: (( مث قال اهللا عز

  ها.ءيستفاد من هذه اآلية الكرمية: حترمي كتمان الشهادة يعين إخفا

نفسه كما يف  علىوهل املراد الشهادة على الغري؟ أو على الغري والنفس ؟ تشمل املعنيني؛ ألن اإلنسان يشهد  

)) وشهادته على نفسه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء هللا ولو على أنفسكم  قوله تعاىل: ((

إقراره واعرتافه باحلق الذي عليه؛ فاآلية فيما يظهر شاملة لألمرين: شهادة اإلنسان لغريه على غريه ولغريه على 

  نفسه .

  )). فإنه آثم قلبه (( العقوبة اخلاصة ا وهي قوله:وجود لومن فوائد اآلية الكرمية : أن كتم الشهادة من الكبائر؛ 

 فيها إىل القلب؛ وإذا أمث القلب أمثت اجلوارح؛ لقول النيب مثومن فوائد اآلية: عظم كتم الشهادة ألنه أضاف اال

)  التقوى هاهنا) ولقوله: ( أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله  صلى اهللا عليه وسلم: (

يف القلب ليست التقوى يف اللسان وال يف األفعال وال يف األحوال؛ التقوى يف القلب؛ قد يكون اإلنسان التقوى 

بقلبه؛ وإال ال؟ جتده بفعله يتزي بزي املسلم اخلالص من إعفاء اللحى، والوقار،  تقيا بفعله، متقيا بقوله غري متقم

يل؛ ويذكر، ويهلل، ويكرب؛ هذه الشك  اللهم اغفروالسكينة، وكذلك يقول قول املسلم اخلالص: استغفر اهللا؛ 

إا تقوى يف الظاهر؛ لكن هل هي دليل على أن يف الباطن تقوى؟ الغالب نعم هذا هو بالنسبة لنا هو احلكم 

يعين بالنسبة لنا إذا رأينا تقواه ظاهرا وجب علينا أن حنكم بتقواه باطنا وجب علينا؛ ألنه ما لنا إال الظاهر؛ وهلذا 

السيف على بارقة ل الرسول صلى اهللا عليه وسلم ألسامة بن زيد حني قتل املشرك الذي قال: ال إله إال اهللا و قا

تمنى أسامة أنه لم يكن  بعد أن قال ال إله إال اهللا ؟ قال نعم؛ وما زال يقولها حتى هأقتلت (رأسه قال له:
فنحن ما لنا إال الظاهر؛ لكن إذا دلت الدالئل أو شهدت شواهد على أنه منافق يف الباطن مل ينتفع  ) بعد أسلم

))  إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا بتقواه الظاهرة، مل ينتفع وال يعترب؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: ((

)) هذا ويش  نشهد إنك لرسول اهللا الم؛ ((شف أكدوا اجلملة بثالث مؤكدات؛ الشهادة ويش بعد ؟ وإن وال

واهللا يعلم إنك لرسوله  أم مؤمنون متاما؛ وهلذا أكدوا؛ لكن شف املؤكد هذا أكد مبقابلها (( حنكم بالظاهر ؟
  يشهد إن المنافقين )) شهادة بشهادة وتوكيد بتوكيد وتوكيد بتوكيد؛ (( واهللا يشهد إن المنافقين لكاذبون

 )) واهللا يشهد إن المنافقين لكاذبون )) قبل أن نقول: (( لرسوله واهللا يعلم إنك قوله: (( )) تأمل لكاذبون

ألجل أن ال يتبادر إىل الذهن ما ال ينبغي حىت يعلم أن الرسول حق بعلم اهللا عزوجل وأن شهادة هؤالء شهادة  

توحيد األلوهية والربوبية واألمساء )) وقلت لكم إن هذه تتضمن  وليتق اهللا ربه كذب؛ املهم أن اهللا قال: ((

   والصفات أي نعم.



   : إن جحد الرجل ما ائتمن عليهالطالب

  : ايش؟الشيخ

  ...فجحده  :  أقرض ألف الطالب

  ) أد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك  قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (: الشيخ

  لكن احلق يا شيخ ؟: الطالب

حق، حق خفي؛ أقول هذا حق خفي ما جيوز خبالف اإلنسان الذي ال ينفق عليك وهو ممن ما هو : الشيخ 

  جتب نفقته فهذا إذا قدرت على شيء من ماله فخذ .

  ...:الطالب

  ال يا أخي فإنه منكر ممكن جتيء تنصح تقول اتق اهللا أعطين األمانة؛ أما أن ختونه ال .: الشيخ

  حيتجون ذا احلديث ؟...:الطالب

 سويضرب بأطراف أصابعه على صدره حىت يكاد ينخف نعم أحسنت ال يقول لك حيتج ذا احلديث: الشيخ 

)  التقوى هاهنا قال النيب عليه الصالة والسالم: ( ) نعم؟ نقول له: صدقت التقوى هاهنا من شدة التحقيق (

إذا صلحت صلح الجسد   أال وإن في الجسد مضغة ) هو الذي قال: ( التقوى هاهنا ولكن الذي قال: (
  ) ففساد ظاهرك دليل على فساد باطنك شئت أم أبيت . كله وإذا فسدت فسد الجسد كله

  الرهان أن يكون مقبوضة  قول من قال: إن الرهان البد أن يكون مقبوضة اشرتطوا هذا يف: الطالب 

  لصحتها أو لزومها ؟ : الشيخ

وهو الرسول صلى مبخرج  هوهم يردون علينا أننا أخرجنا ... السفربأنه قد اشرتط يف اآلية قلنا عليهم : الطالب

  اهللا عليه وسلم فعل ذلك وهو يف احلضر كيف نرد عليهم ؟

قلنا: هذا دليل على أن هذه القيود ليست شرطا يف صحة احلكم؛ لكنها تصري إىل قضية : رددنا عليهم الشيخ

  من آخرها . شرطا لكان أول اآلية أشد شرطية تواقعة وإال لو كان

  : هناك خمرج وهو فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم الطالب

  دل على أا غري مرتبة؛ ما يدل على هذا ألا ويش الذي أخرج هذا؟ : الشيخ

  : السنة الطالب

  السنة ؟ بطيب ويش الذي أخرج هذا القيد من القرآن : الشيخ

  فعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم: الطالب



واستشهدوا شهيدين  إذا معناه أن هذه الشروط ما هي إال لزيادة التوثقة مثل ما جاءت السنة: ((طيب : الشيخ
  جاءت السنة بشهادة رجل واحد مع اليمني .و ))  من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان

)) سبق لنا الكالم  يموال تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه واهللا بما تعملون عل قال اهللا تعاىل: ((

  على هذا وبينا أن اهللا أضاف االسم إىل القلب؛ ألن القلب بصالحه تصلح اجلسد؛ نعم ؟ 

  )) ؟ ومن يكتمها شيخ؟ ((: الطالب

  ))  ومن يكتمها فإنه آثم قلبه وجل: (( طيب قول اهللا عز: الشيخ 

)) ما اسم موصول، واالسم املوصول يفيد  بما تعملون عليم )) قوله: (( واهللا بما تعملون عليم مث قال: (( 

العموم فيشمل كل ما نعمل من أعمال القلوب وأعمال اجلوارح؛ أعمال اجلوارح أفعال باألركان وأقوال باللسان؛ 

اخلوف والرجاء وما أشبه ذلك؛ كذلك أيضا أقوال القلوب وهي البغض و وأعمال القلوب حركة القلب باحملبة و 

أنينة بالشيء؛ فهذه أربعة أشياء: أقوال القلوب، وأعماهلا؛ وأقوال اجلوارح، وأعماهلا؛ أقوال التصديق واإلقرار والطم

هو اإلقرار واالعرتاف يعين اإلميان  قلنا اجلوارح خمصوصة باللسان هو الذي يقول هو الذي ينطق؛ وأقوال القلب 

فعال كالقيام والقعود والركوع والسجود بالشيء والتصديق والطمأنينة به هذا قول القلب؛ أعمال اجلوارح هي األ

وما أشبهها؛ أعمال القلوب حركة القلب باخلوف والرجاء والتوكل واحملبة والكراهة وما أشبه ذلك؛ فاألعمال كلها 

؛ وهي: أعمال القلوب، وأقواهلا؛ وأعمال اجلوارح وأقواهلا؛ وإىل هذا أشار شيخ تدور على هذه األقسام األربعة

يمية رمحه اهللا يف العقيدة الواسطية حيث قال: ومن أصول أهل السنة واجلماعة أن الدين واإلميان اإلسالم ابن ت

  قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان واجلوارح .

)) يشمل، يشمل هذا كله، كل ما نعمل فاهللا سبحانه وتعاىل عامل به؛ بل زد على ذلك  بما تعملون فقوله: ((

أنه يعلم ما مل نعمل مما سنعمل، يعلم ما مل نعمل مما سنعمل وحنن ال نعلمه؛ فإن اهللا تعاىل يعلم ما سيكون على 

   .كيفية اليت يكون عليهاال

ئدة التقدمي هنا ؟ إن قال ملراعاة الفواصل قلنا: والنون تأيت يف )) إذا قال قائل: ما فا بما تعملون عليم وقوله: ((

)) وإن قال: للحصر قلنا: ال يصح؛ ألن اهللا يعلم كل شيء ال  عليم بما تعملوناهللا و  الفواصل كثريا مثل: ((

  علمه مبا نعمل فقط فال وجه للحصرخيتص 

ـ وحاشاه من ذلك ـ لكان عاملا شيئا : لو مل يعلم إذا ما الفائدة ؟ الفائدة: شدة التحذير والتنبيه كأنه يقول 

بعملنا؛ فمن قوة التحذير واإلنذار صيغ األسلوب مصاغ احلصر وهو قطعا ال يراد به احلصر؛ ألننا لو أردنا به 

  احلصر لكان هذا يقتضي أن اهللا ال يعلم إال ما نعمله واألمر ليس كذلك.



)) هل نستفيد من هذا أن من أمساء اهللا العليم ؟ قلنا: رمبا نقول ذلك وقد ال نقوله؛  بما تعملون عليم وقوله: ((

وهو السميع  قد نقول: إن االسم إذا قيد مبتعلق فإنه ينقلب إىل وصف؛ فيكون عليما بكذا ليس كقوله: ((
م؛ لكان هذا امسا )) ألن هذا قيد عليم به؛ فكان وصفا وليس امسا؛ أما لو قال: وهو العليم احلكي العليم

  بالشك؛ وأظن شرحنا اآلية ؟ 

  فوائد: الالطالب

   شرحنا ما خيالف فوائد؟: الشيخ 

كون اهللا سبحانه وتعاىل عاملا مبا نعمل؛ وجه التهديد تقدم املعمول؛ ألنه كما بمن فوائد اآلية الكرمية: التهديد 

  أشرنا ال يفيد احلصر .

ة القدرية الذي يقولون إن اهللا ال يعلم بأعمال العباد إال إذا وقعت؛ فإن ومن فوائد اآلية الكرمية: الرد على غال

  )) يتضمن ما قد عملناه بالفعل وما سنعمله . بما تعملون عليم قوله: ((

ومن  غيب يف مقام الرتغيب ؛ ألنه ملا قال: ((ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه ينبغي التحذير يف مقام التحذير والرت 
   هنا التحذير أو الرتغيب ؟ املناسب التحذير؛ وهذا مطابق للبالغة . )) فاملناسب آثم قلبه يكتمها فإنه

هللا ما في السموات وما في األرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم  وجل: (( مث قال اهللا عز
  ))به اهللا 

إن تبدوا ما في و رب؛ وقوله: ((قدم فيها اخل )) مجلة خربية هللا ما في السموات وما في األرض قوله: ((
  )). يحاسبكم به اهللا )) مجلة شرطية؛ جواا: (( أنفسكم أو تبدوه

دون الكفر كما سيأيت )) يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء فيما  فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وقوله: ((

  .إن شاء اهللا

؛ وجهها أي وجه اآلية على قراءة اجلزم واضح رفعبال))؛ وقراءة  ويعذب )) (( فيغفر وفيها قراءتان؛ قراءة: ((

)) الذي هو جواب الشرط؛ واملعطوف على ازوم جمزوم؛ ووجه قراءة  يحاسبكم جدا؛ ألنه معطوف على ((

  ها .قبلالرفع أنه على سبيل االستئناف، فالفاء استئنافية تفيد قطع اجلملة اليت بعدها عما 

  )) يعين أنه قدير على كل شيء فال يعجزه شيء. يرقد واهللا على كل شيء وقوله: ((

يعين أن كل شيء يف السموات أو يف األرض فهو  )) هللا ما في السموات وما في األرض نبدأ اآلية: قوله: (( 

رب؛ ألن لدينا قاعدة وهو أنه اخلهللا ملكا وتدبريا وليس ألحد غريه فيه ملك؛ ودليل اختصاص ملكه باهللا: تقدمي 

شيء حقه التأخري إذا قدم فاجلملة مفيدة للحصر؛ ري كان ذلك دليال على احلصر، كل ما حقه التأخإذا قدم 



ل بين آدم م)) يشمل ما يف السموات من العاقل وغري العاقل؛ فيش ما في السموات وما في األرض وقوله: ((

لك ما يف السموات يشمل ما واجلن ويشمل احليوانات األخرى ويشم األشجار والبحار واألار وغري ذلك؛ وكذ

فيها من املالئكة وأرواح بين آدم اليت تكون يف السماء كأرواح املؤمنني يف اجلنة؛ ويشمل ما بني السماء واألرض 

  من األفالك والنجوم وغري ذلك؛ ألا داخلة يف السموات فإا يف جهتها.

ما في  )) مبعىن تظهروا؛ (( تبدوا (( )) وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اهللا قال: ((
يف عليه أحد؛ فأما ما أبداه اإلنسان مما  طلع)) يعين تسرونه فال ي أو تخفوه يف قلوبكم؛ ((ما)) أي  أنفسكم

د أن يقول ينفسه فمثل ما يريد أن يقول قوال فيقوله، يريد أن يفعل فعال فيفعله ويشاهده الناس؛ واإلخفاء أن ير 

قوال فيسره يف نفسه وال يطلع عليه أحد؛ أو يريد أن يفعل فعال فيفعله فيتحرك حبركات ال يطلع عليه أحد كما لو 

مهما نظر إىل شيء حمرم فالناس ال يعرفون أنه نظر إىل شيء حمرم؛ ألن هذا مما ال يطلع عليه إال اهللا؛ فاملهم أنه 

فيغفر لمن يشاء  )) واحملاسبة ال تستلزم العقوبة؛ وهلذا قال: (( ه اهللايحاسبكم ب ((أبداه اإلنسان أو أخفاه 
أخفاه حياسب فيقول عملت كذا يعين  معبد على ما يف نفسه سواء أبداه أ))؛ فهو حياسب ال ويعذب من يشاء

  .قلت كذا يف نفسك أضمرت كذا يف نفسك؛ إذا أظهره حاسبه اهللا عليه

؛ لكن حساب اهللا على ما يف نه عمله وفعله وقاله إن كان قوالواضح أل  حساب اهللا اإلنسان على ما أظهره 

نفسه مما مل يظهره نقول: إن هذا ينقسم إىل قسمني؛ أحدمها: أن خيفي شيئا ويهم به ولكن ال يركن إليه وال 

وء؛ يطمئن إليه وال يصدق به؛ وهذا كالوساوس اليت ترد على قلب اإلنسان من الشكوك وغريه من إرادة الس

، أنه حياسب ولكن ال يكون هلا أثر يف قلبه؛ فهل حياسب عليه أو ال؟ نقول إن ظاهر اآلية الكرمية أنه حياسب

  فإنه حياسب وإن مل يركن إليه ويطمئن إذا أخفى شيئا عليه

ومل يظهر؛ مل يركن إليه ولكنه  إليه؛ القسم الثالث: الذي مل يبدالقسم الثالث: اإلبداء؛ اإلخفاء من غري أن يركن  

حدث به نفسه وأضمره ولكنه مل يركن إليه مثل أن حتدثه نفسه بفعل معصية، جمرد حديث لكنه ما ركن إليه وال 

ن إىل هذا كا يتعلق بصفات اهللا عزوجل واإلميان به؛ ولكن مل ير مبنفسه  هسباب اليت توصله إليه، أو حتدثاألفعل 

ركن إليه واطمئن إليه، ركن إليه واطمئن إليه فهذا الشك أنه حياسب على هذا الشيء؛ ومل يطمئن؛ ال قصدي أنه 

لكن مل  مثل حدثته نفسه أن استواء اهللا على العرش كاستواء اإلنسان على السرير وركن إىل ذلك واطمئن إليه

ى عرشه كاستواء اإلنسان يبده ومل يظهره للناس؛ والقسم األول أظهره وصار يقول للناس هكذا إن استواء اهللا عل

والبعري؛ والقسم الثالث: حدث نفسه ذا ولكن مل يطمئن عليه ورفضته نفسه ومل يقبله؛ وظاهر اآلية  سريرالعلى 

الكرمية أن مجيع األقسام الثالثة حياسب عليها، هذا ظاهر اآلية الكرمية؛ وهلذا ملا نزلت هذه اآلية كرب ذلك على 



ال يكلف اهللا نفسا إال وسعها لها  : إذا لك؛ فأنزل اهللا تعاىل اآلية اليت بعدها: ((الصحابة وشق عليهم وقالوا
سه إال على ما ركن إليه واطمئن به؛ أما ف)) وصار اإلنسان ال يؤاخذ على ما يف ن ما كسبت وعليها ما اكتسبت

اهللا تجاوز عن أمتي ما إن  جمرد حديث النفس بدون طمأنينة وركون فقد قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: (
؛ فهمنا اآلن؟ اآلية الكرمية ظاهرها أن اإلنسان ) فرفع احلرج عن األمة حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم

داه، ما أخفاه وركن إليه، ما أخفاه ومل يركن إليه؛ لكن األخري نسخ باآلية اليت بحياسب على األمور الثالثة: ما أ

  الة على أن اإلنسان ال حياسب على جمرد حديث النفس.بعدها وكذلك باألحاديث الد

)) احملاسبة معناه أن اإلنسان يناقش على ما فعل؛ ويقال: فعلت كذا يف يوم كذا،  يحاسبكم به اهللا قال: (( 

إطالع وتركت كذا يف يوم كذا فيناقش؛ هذه احملاسبة، احملاسبة التامة؛ أما احملاسبة اليت ما فيها مناقشة وإمنا فيها 

فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب  اإلنسان على فعله فهذه حماسبة يسرية كما قال اهللا تعاىل: ((
  )). حسابا يسيرا

)) املغفرة مأخوذة من املغفر وهو ما يضعه اإلنسان يف  يغفر )) (( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء قال: ((

 املغفرة جيمع بني السرت والوقاية؛ وهلذا نقول: إن مغفرة اهللا للذنب القتال على رأسه يتقي به السهام؛ وهذا أعين

تتضمن شيئني؛ أحدمها: السرت؛ والثاين: العفو والوقاية من أثر الذنب؛ أما السرت فمعناه أن اهللا خيفي عن العباد 

ملذنب، ال يعاقبه ألنه ذنب هذا املذنب وال يطلع عليه أحد؛ وأما العفو والتجاوز فمعناه أن اهللا ال يعاقب هذا ا

جمرد السرت ألا  تغفر له؛ إذا املغفرة هي سرت الذنب ويش بعد؟ والتجاوز عنه والعفو وعدم املعاقبة عليه وليس

)) هذه من صيغ العموم يعين من  من يشاء )) (( لمن يشاء ويعذب من يشاء مأخوذة من املغفر؛ وقوله: ((

 يغفر مل يغفر؛ ولكن سبق لنا مرارا وتكرارا أن كل فعل من أفعال اهللا شاء اهللا أن يغفر له غفر ومن شاء أن ال

وما تشاءون إال  صل بدليل قوله تعاىل: ((حيمعلق باملشيئة فإنه تابع حلكمة إن اقتضته حصل وإن مل تقتضه مل 
؛ ويعذب من )) وعليه فيغفر ملن يشاء ممن اقتضت حكمته أن يغفر له  إن اهللا كان عليما حكيما أن يشاء اهللا

منه؛ وقد يكون  ضجرالعذاب هو التأمل من شيء والت )) يعذب يشاء ممن اقتضت حكمته أن يعذبه؛ وقوله: ((

كون بقدر ذنبه بال زيادة؛ وهي قابلة للنقص؛ تعقوبة وقد ال يكون عقوبة؛ قد يكون عقوبة يعاقب به اإلنسان و 

إن الميت يعذب بما نيح عليه، أو  الصالة والسالم : (وقد ال تكون عقوبة بل جمرد أمل ومنه قول النيب عليه 
)) ولكنه  وال تزر وازرة وزر أخرى (( ) فإن هذا العذاب ليس عذاب عقوبة؛ ألن اهللا يقول: ببكاء أهله عليه

) وأحيانا تقول:  السفر قطعة من العذابعذاب تأمل، تأمل وتوجع؛ فهو نظري قوله صلى اهللا عليه وسلم: ( 



ة البصل، عذبتين رائحة الدخان؛ مع أا ليست عقوبة وال فيها ضرر؛ لكنها تؤذي؛ واملراد بقوله هنا: عذبتين رائج

  )) أي بالعقوبة . ويعذب من يشاء )) أي القسمني؟ العذاب الذي هو عقوبة ألنه على ذنب؛ (( يعذب ((

ل شيء ممكن فاهللا قدير عليه ))  اهللا على كل شيء قدير مما ميكن أن يكون، ك واهللا على كل شيء قدير (( 

بدون استثناء حىت على أفعال نفسه هو قادر، قادر على أن ينزل إىل السماء الدنيا وعلى أن يستوي على العرش 

وعلى أن جييء للفصل بني العباد وعلى أن يضحك وعلى أن يفرح ويغضب ويرضى كل ذلك اهللا قادر عليه 

ة من األمور املستحيالت فهذا ال ميكن؛ لو قال قائل: هل اهللا قادر على بدون استثناء؛ وأما ما ال تتعلق به القدر 

أن ينسي نفسه شيئا مما علمه؟ وهو يعلم كل شيء؟ قلنا هذا مستحيل؛ لو قال قائل: هل اهللا يقدر على أن 

يف وجل؟ قلنا هذا مستحيل؛ لو قال قائل: هل يقدر اهللا عزوجل أن جيعل السموات واألرض كلها  نفسه عز...

جوف بيضة وهي على ما هي عليه والبيضة على ما هي عليه؟ قلنا هذا مستحيل؛ املهم أن القدرة تتعلق بالشيء 

املمكن؛ أما املستحيل فهو مستحيل، مستحيل مستحيل؛ ومن علق القدرة بشيء مستحيل فإن هذا نوع من 

ر يف األرض؟ يستطيع وإال ما يستطيع؟ االستهزاء باهللا عزوجل؛ كما لو قلت إلنسان: أنت تستطيع أن تنزل القم

  ما يستطيع أكم به، يكون هذا كم باإلنسان .

  ما تعرف القران؟قرآن ؟

  ما حضرت؟: الطالب 

  طيب آخر سورة البقرة ؟ ال قبلها؛ حنن استكملنا الفوائد ؟ ما حضرت؟: الشيخ

  . )) تافي السماو  هللا ما ((

 رَبهِ  ِمنْ  ِإلَْيهِ  أُْنِزلَ  ِبَما الرُسولُ  آَمنَ بسم اهللا الرمحن الرحيم. ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛  :الطالب
 ُغْفَراَنكَ  َوَأطَْعَنا َسِمْعَنا َوقَاُلوا ُرُسِلهِ  ِمنْ  َأَحدٍ  بـَْينَ  نـَُفرقُ  َال  َوُرُسِلهِ  وَُكُتِبهِ  َوَمَالِئَكِتهِ  بِاللهِ  آَمنَ  ُكل  َواْلُمْؤِمُنونَ 

َها َكَسَبتْ  َما َلَها ُوْسَعَها ِإال  نـَْفًسا اللهُ  يَُكلفُ  َال ) 285( اْلَمِصيرُ  َوِإلَْيكَ  رَبـَنا  َال  رَبـَنا اْكَتَسَبتْ  َما َوَعَليـْ
َنا َتْحِملْ  َوَال  رَبـَنا َأْخطَْأنَا َأوْ  َنِسيَنا ِإنْ  تـَُؤاِخْذنَا ْبِلَنا ِمنْ  الِذينَ  َعَلى َحَمْلَتهُ  َكَما ِإْصًرا َعَليـْ ْلَنا َوَال  رَبـَنا قـَ َما ُتَحم 

   )). )286( اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْومِ  َعَلى فَاْنُصْرنَا َمْوَالنَا َأْنتَ  َواْرَحْمَنا لََنا َواْغِفرْ  َعنا َواْعفُ  بِهِ  لََنا طَاَقةَ  َال 

   سبق يف اآلية الباقيةأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، قبل أن نبدأ درس اليوم نأخذ فوائد على ما 

في هذه اآلية الكرمية: بيان عموم ملك اهللا ف )) هللا ما في السموات وما في األرض وهي قوله تعاىل: (( 

   .... )) ألن ما اسم موصول واالسم املوصول يفيد العموم ما في السموات عزوجل؛ وجه ذلك من قوله: ((



))  من ربه والمؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله . . .آمن الرسول بما أنزل إليه  قال اهللا تعاىل: ((

كل آمن باهللا ومالئكته   وفسرنا قوله: (( ))آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فسرنا قوله تعاىل: ((
   )) كذا وإال ال؟ طيب . وكتبه ورسله. . .

ا أنزل إليه من الوحي يف كتاب اهللا ومبا يوحي من سنة )) يعين آمن مب آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه قال: ((

)) ربوبية خاصة؛ ألا أضيفت إىل الرسول صلى  بما أنزل إليه من ربه رسوله صلى اهللا عليه وسلم؛ ويف قوله: ((

؛ مث أعمها ربوبية املضافة إىل املؤمننيالاهللا عليه وسلم؛ والربوبية املضافة إىل الرسل هي أخص أنواع الربوبية ويليها 

ربوبية اخلاصة الشك أا تقتضي تربية خاصة ال مياثلها الالربوبية املضافة إىل مجيع الناس مثل: رب العاملني؛ هذه 

كذلك   ون)) يعين: واملؤمن الرسول )) بالرفع عطفا على قوله: (( والمؤمنون تربية أحد من املربوبني؛ وقوله: ((

عليه وسلم من اهللا؛ فيؤمنون بالرسول ويؤمنون باملرسل ويؤمنون باملرسل به،  آمنوا مبا أنزل على النيب صلى اهللا

هو الرسول صلى اهللا عليه وسلم، املرسل به وهو الوحي الكتاب والسنة؛ و ثالثة أشياء؛ املرسل هو اهللا، املرسل 

باإلميان مع أم مؤمنون؟ )) فوصفهم  والمؤمنون وقوله: آمن الرسول واملؤمنون؛ إذا قال قائل: كيف قال: ((

فنقول هذا من باب التحقيق، يعين أن املؤمنني حققوا اإلميان؛ وليس إميام إميانا ظاهرا فقط كما يكون من 

  املنافق الذي يظهر اإلميان ولكنه مبطن للكفر .

)) آمن  من باهللاكل آ )) (( كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله. . . )) يعين من الرسول واملؤمنني (( كل ((

للقبول واإلذعان وليس جمرد اإلميان بوجود اهللا فقط هذا ليس بإميان املتضمن مرت علينا كثريا بأن املراد ا اإلقرار 

))  كل آمن باهللا أو قبول ما أخرب به وما أمر به مع اإلذعان والتسليم؛ وقوله: ((حىت يستلزم قبول ما جاء به 

أمور؛ األمر األول: اإلميان بوجوده؛ الثاين: اإلميان بربوبيته؛ والثالث: اإلميان بألوهيته؛ اإلميان باهللا يتضمن أربعة 

من والرابع: اإلميان بأمسائه وصفاته؛ البد أن يكون اإلميان متضمنا هلذه األشياء األربعة؛ اإلميان بوجود اهللا احرتازا 

ياء تتفاعل ويأيت بعضها ببعض أرحام تدفع وأراض تبلع الذين أنكروا وجود اهللا وقالوا إن هذا الكون ما هي إال أش

وليس هناك شيء ـ والعياذ باهللا ـ ؛ البد أن نؤمن بوجود اهللا عزوجل؛ والبد أن نؤمن بربوبيته وهنا عندما نقول 

كاملة   نؤمن بربوبيته يعين بانفراده بالربوبية، وأنه الرب املطلق، وربوبية ما سواه مقيدة ليست شاملة وال عامة وال

بل هي ناقصة مقيدة أيضا؛ ناقصة من حيث حدودها وناقصة من حيث سلطاا؛ أما ربوبية اهللا عزوجل فإا  

كاملة واسعة ال معقب حلكمه وهو السميع العليم؛ طيب الثالث: اإلميان بألوهيته، األلوهية احلق وال ألوهية لغريه، 

ذلك بأن اهللا هو الحق وأن ما يدعون من دونه   تعاىل: ((كل ما ادعيت فيه األلوهية فإنه باطل كما قال اهللاو 



))؛ الرابع: اإلميان بأمسائه وصفاته؛ بأن له أمساء وصفات انفرد ا ال مياثله أحد فيها فنثبت األمساء  هو الباطل

  .والصفات وننفي املشاركة أو املماثلة ألن هذا هو حقيقة التوحيد

  .إذا من مل يؤمن بوجود اهللا فليس مبؤمن 

من آمن بوجوده دون ربوبيته بأن قال إن له مشاركا أو معينا يف خلق السموات واألرض؛ أو أن هناك إهلا آخر  

  .منفردا مبا خلق؛ فنقول: إن هذا مل يؤمن باهللا

أجعل  بأن قال كما قال الكفار: ((لكن أنكر ألوهيته  ؛ربوبيته وأنه منفرد بربوبية كاملةومن آمن بوجود اهللا و  
  )) فإنه مل يؤمن باهللا . اآللهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب

فإنه مل يؤمن باهللا؛ قد يكون إميانه معدوما وقد  من آمن بوجود اهللا وربوبيته وألوهيته؛ لكن مل يؤمن بأمسائه وصفاته

  ار والتكذيب. يكون ناقصا حسب ما قام عنده من اإلميان والتصديق أو اإلنك

إذا الذين يؤمنون ببعض األمساء دون بعض؛ نقول: مل حيقق اإلميان باهللا ؛ والذين يؤمنون باألمساء دون  طيب

الصفات مل حيققوا اإلميان باهللا؛ والذين يؤمنون ببعض الصفات ويكفرون ببعض مل حيققوا اإلميان باهللا؛ مث إن كان 

بكفار؛ ولكن ينظر يف تأويلهم هل  وادا فهم كفرة؛ وإن كان تأويال فليسإنكارهم ملا أنكره من ذلك تكذيبا وجحو 

  له مساق أو يكون تأويال ينزل منزلة اإلنكار فيحكم هلم مبا يقتضيه حاهلم.

لو قال قائل: كيف نقيم األدلة على وجود اهللا عزوجل ؟ قلنا: نقيمها من عدة أوجه؛ باحلس، و العقل، و 

ع؛ نعم؟ والفطرة؛ أما العقل فألننا نقول: هذه املوجودات الكائنات اليت تتغري صباحا الشرع؛ باحلس والعقل والشر 

ومساءا بعدم ووجود وتغري حال من الذي يغريها؟ ننظر من ؟ يغريها فالن أو فالن أو فالن ؟ أبدا، ال يستطيعون 

ال اهللا عزوجل، ال جند إال اهللا؛ كون حمدث مغري وال جند إمأن يغريوا بل هم مغريون؛ إذا البد هلذه الكائنات من 

))؛ جند السموات واألرض، من خلق  أم خلقوا بغير شيء أم هم الخالقون وهلذا أشار اهللا إىل ذلك بقوله: ((

هذه األرض ؟ هل هم عمال خلقوها وأوجدوا فيها الرمال واجلبال واألودية واألار والبحار؟ اجلواب: ال؛ لو 

؛ السموات كذلك وأعظم ال أحد يستطيع اجتمعت الدنيا كلها بعماهلا ما استطاعوا ذلك؛ إذا البد هلا من خالق

)) هذا  بل ال يوقنون ))؟ واجلواب: ال، (( واألرض أم خلقوا السموات ذا قال: ((خلقها إال اهللا عزوجل؛ وهل

  دليل عقلي على وجود اهللا وال أحد ينكره.

ذا الرجل إىل املرستان ألنه جمنون، أليس  لو قال لك قائل: هذه ملبة ما صنعها أحد، ويش تقول؟ عجلوا 

 ةمالحد  السمنية نا كذلك؛ وهلذا ذكر أن طائفة منكذلك؟ طيب؛ ولو قال: هذا املسجل ما صنعه أحد؛ قل

ق وسكت وقالوا أجب؟ ر د قالوا له يعين كيف نثبت وجود خالق؟ فأطاود جاءوا إىل أيب حنيفة إىل بغدنمن اهل



قالوا له قد أنقطع وعجز؛ قال: أنا أفكر يف سفينة أرست يف ماء الفرات أو دجلة بدون أن يكون هلا مالح 

عمال وانصرفت بدون قائد؛ شوفوا هل هذا ممكن وإال غري ممكن؟ هو يقول هلم كذا فشوفوا  ونزلت احلمل بدون

وتروح  هامحلملة وتنزل حمي هذا جنون؛ معقول أن السفينة جت ممكن هذا وإال ال؟ قالوا ما يكون هذا، التصور

بدون مالح وبدون عمال؟ قال: واهللا إذا قال لكم ترون أن السموات واألرض والشمس والقمر والنجوم وجدت 

  ))؛ إذا هذا دليل عقلي. صاغرين فغلبوا هنالك وانقلبوا بال موجد وتسري بال مسري فإن هذه السفينة أهون؛ ((

إجابة الدعوة، إذا دعى اإلنسان ربه أجابه؛ والقرآن الدليل احلسي على وجود اهللا أيضا واقع؛ من أكرب شواهده 

كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا  مملوء ذا، قرآن مملوء ذا قال اهللا تعاىل: ((
رب ال تذر  )) ملا قال يا رب إين قومي كذبوين (( منهمر ففتحنا أبواب السماء بماء ربه أني مغلوب فانتصر

  أجابه الرب وأرسل عليهم الطوفان .  )) ألرض من الكافرين دياراعلى ا


